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Het jaar 2012 is in tegenstelling tot voorgaande jaren een erg stil jaar geweest. Doordat de TEE
wegens capaciteitsproblemen op Watergraafsmeer verplaatst is naar Dijksgracht, is het voor de
Stichting totaal onmogelijk geworden om nog enige vorm van onderhoud/conservering aan de trein
uit te voeren.
Begin mei is de Stichting begonnen om te proberen de TEE te betrekken bij de opening van de
Hanzelijn. De contacten binnen NS waren daarvoor al gelegd. Hiervoor was echter ook medewerking
nodig van o.a. NedTrain (Zaanstraat) om de trein voor die tijd graffiti-vrij te krijgen. Ondanks eerdere
mondelinge toezeggingen is het niet gelukt om definitieve afspraken te maken voor transport naar
en tijdelijke stalling voor herstelwerkzaamheden. Daarnaast is veel energie gestoken in het mogelijk
maken van het mee laten rijden van de TEE in de opening van de Hanzelijn. De benodigde
voorzieningen waaraan voldaan moest worden om de trein veilig met publiek te kunnen laten rijden
in de huidige staat , waren echter moeilijk te realiseren. Daarmee is ondanks al onze inspanningen
het niet gelukt om de TEE bij de opening van de Hanzelijn acte de la préséance te laten geven.
Door het vertrek van een van de vrijwilligers en daarmee tevens intrekken van het vrije gebruik van
eigen fotomateriaal hebben wij helaas veel foto’s van de TEE website moeten verwijderen.
De Stichting TEE heeft ondersteuning geleverd aan een verjaardag verrassing voor één van de oudmachinisten van de TEE. We hebben voor hem nog eenmaal een bezoek aan de TEE mogelijk
gemaakt.
De stichting TEE is in samenwerking met Stichting Transport Museum Lelystad aan het werk voor een
definitieve stallingslocatie, waar tevens herstelwerkzaamheden van de trein kunnen plaatsvinden,
op het mogelijk toekomstig museumterrein .
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